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 چکیده
مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر تدریس درس فلسفه آموزش و 

یان ترم پرورش با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری اثربخش دانشجو
دوم کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی)ره( تهیه 

با لحاظ هدف کاربردی آزمایشی بوده و به است. این پژوهش نیمهشده
 است.رای توصیف شواهد استفاده از الگو به انجام رسیدهب روش پیمایشی

ان دانشجوی عملكـرد یادگیری وو  واکنشها درباره ابزار گردآوری داده
 نمرات درس فلسفه آموزش و پرورش بوده و های متعدد وپرسشنامه

منظور  و به تحلیل عاملی اکتشافیاز  ای آن سازه بـرای سـنجش روایـی
استفاده  15/0سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ حاصل برابر با 

مستقل، فرمول  Tهای  آزمون آماری هایداده جهت تحلیل است.هشد
تأثیر نتایج بدست آمده دال بر  و تحلیل کواریانس بكار رفته. اثر اندازه
، اثربخش و معنادار تدریس درس فلسفه آموزش و پرورش با الگوی مثبت

مدیریت آموزش بر دانشجویان مدیریت آموزشی است. تفاوت بارز 
مندی از استادان، سطح معناداری در افزایش سطح واکنش و رضایت

عد نمرات یا عملكرد آموزشی مدیریت آموزشی، یادگیری دانشجویان در ب
و اثربخشی یادگیری دانشجویان تحت آموزش با الگو در مقایسه با 

طور کلی، بهدانشجویان گروه گواه فاقد آموزش با الگو مشخص گردید. 
های دیگر های پژوهش حاضر و مقابله آن با پژوهشبررسی نتایج یافته

ی مدیریت آموزش، گواه پژوهش دیگری در ادبیات مربوط به کاربرد الگو
تدریس دروس)در این دال بر تحكیم تأثیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار 

بر یادگیری  پژوهش فلسفه آموزش و پرورش( با الگوی مدیریت آموزش
 است.اثربخش دانشجویان  پدیدآورده
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effect of 

Teaching Philosophy of Education through 
Management Education Model (MEM) on 
undergraduate students’ learning effectively in the 2nd 
semester of Allameh Tabatabai University. The study 
was semi-experimental from the aim point of view 
and applied type from the method of research point of 
view. The population of the study was the whole 
students attending the course in the academic year. 
The aim of the applied research was to provide 
descriptive evidence for the use of the model. The 
means of collecting data concerning the students’ 
reacting, learning and performing is the several 
questionnaires filled by them and the grades of 
students in the philosophy course subject and the 
exploratory factor analysis was used to assess the 
structural validity and reliability of measures designed 
to Cronbach's alpha coefficient was used-up (0.81(In 
order to analyze the statistical data of one sample T 
test, effect size formula and analyze the covariance 
(ANCOVA) are utilized. The found results proves the 
positive, effective and meaningful impact of teaching 
the philosophy course subject with the pattern of 
education management to education management 
students. A distinctive meaningful difference was 
specified in the augmentation of reaction level and 
satisfaction from masters, students’ level of learning 
with respect to their grades or the educational 
performance of the education management and the 
efficacy of students’ learning under the pattern-based 
education method in comparison with the control 
group which lacks the pattern-based education. 

Key words: Education Management Model, 

Effective learning, teaching metods, Philosophy of  
Education.
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 مقدمه
 که شكوفایی و توسعه معتقدندصاحبنظران  بسیاری از

و  در گرو وجود شهروندانی باسواد است ایتعالی هر جامعه
 .شودآموزش وسیله گسترش سواد در جامعه محسوب می

سواد است که داد فراوان افراد بیع به دلیل تعجوامبسیاری 
 رو، نیروی انسانی مهم(. از این5930اند)مظاهری،مانده عقب

ود و جمعیت ره شمار میترین عامل در توسعه در هر کشور ب
 (.5911رود)سلطانی، شمار میهر جامعه، ثروت آن جامعه به

طور کیفی و بخش منابع انسانی بهآموزش، ابزاری ارتقاء
اما  گذاری خوب با بازدهی اقتصادی و اجتماعی است.سرمایه

دهد که فرایند آموزش می شی نشانهای آموزبررسی نظام
بخشی یكسانی نداشته و تأثیرات آن یادگیری در همه آنها اثر

ریزان رو، برنامهدر جوامع مختلف متفاوت است. از این
خش کردن فرایند یادگیری در جریان دنبال اثربآموزشی به

با  یشترآموزش ب(. در ایران، 5915آموزش هستند)ساعدی، 
انجام  و به طور معمول، سخنرانی سنتی هایروش استفاده از

 و محوری معلم به طور مشخصی، رویكرد بنابراین، شود.می
 .(5911ساعدپناه، کشور حاکم است) آموزش بر محوریدانش

 صرف دهندهانتقال از یک معلم در الگوهای جدید، نقش
 .است ییریافتهتغ آموزدانش با درسهم و راهنما اطالعات به

 و دانش مستلزم بلكه کاهدنمی معلم کار اهمیت از نقش این
 .(5935است)درخشان،  جدید مهارت

 رسمی آموزش سنتی الگوهای اغلب مشترک ویژگی
 تأکید فراگیر؛ با معلم یكسویه ارتباط محور بودن؛معلم یعنی:

 ایجاد از غفلت فراگیر؛ درسی؛ انفعال هایکتاب محتوای بر
 مباحثه، مذاکره، برای فراگیران بین ارتباطی هایکانال

 . ارزشیابی آنها است و درسی مطالب فهم در مناظره و مفاهمه
 از استفاده و درونی ارتباط فرصت سنتی آموزش در

 داده فراگیران کمتری به خالقیت و فردی استعدادهای
 فرصت باید ،«آموزش مدیریت الگوی» مراحل در. شودمی
 از استفاده فراگیر، توسط فراگیر شناخت ساخت ارتباط، این

 تبیین برای مرتبط مطالب خلق و یادگیری برای زمینه
 تفكر منطقی، تفكر تدّبری، تفكر هایمهارت علمی، ایپدیده

 مشكالت حل برای عقلی هایمهارت و علمی تفكر انتقادی،
 حل برای اهم حلراه و جانشین هایراه خل و یافتن و

هدف دستیابی به یادگیری اثربخش در فرایند با  مسائل،
 (.5971قرار گیرد)جارویس،  تدریس مورد توجه

 
 

 تواندمی این پدیده بروز در مؤثر عوامل شناخت و بررسی
کشور،  در کاهش آن برای هاییبرنامه تدوین برای را زمینه

 مطالعه و یادگیری راهبردهای همچون فراهم آورد. عواملی
 5پیشرفت تحصیلی دارند. مایر و اونیل در دهکنن تعیین ینقش

را عوامل  تحصیلی پیشرفت بر مؤثر اصلی عامل ( سه5000)
 دانند. استفادهمی تحصیلی عاطفه و یادگیری راهبرد شناختی،

 سازدقادر می را آموزاندانش در یادگیری، راهبردها انواع از
 ,Meyerنظم دهند) شانمحیط و رفتار به ،اَشخص خود
 از استفاده( معتقدند که 5330)5پونز و (. زیمرمن0020

 بر عملكرد آموزشی هایمحیط در یادگیری راهبردهای
 (.Zimmerman, 1990تأثیرگذار است ) آموزاندانش

 یادگیری راهبردهای (، معتقد است5050)9وین اشتاین
فراشناختی،  انگیزشی، عاطفی، و فرایندهای هافعالیت شامل

و پردازش  یادگیری تسهیل کننده فهم، رفتاری و شناختی
حافظه  در جدید دانش یكپارچگی و انسجام همچون معنادار

 افراد رسان بهفرایندهای یاری یادگیری، است. راهبردهای
 چگونه پیش بردن مسائل گرفتن، یاد برای آموختن چگونه

مؤثر ساختن  و چگونه عمیق و خود به یادگیری مربوط
 (.Weinstein, 2010خویش هستند) یادگیری

یادگیری  را نوعی یادگیری (، راهبردهای5313زیمرمن)
بر  جای تكیهبه در این تعریف، یادگیرندگان کند.می  تعریف

 دانش کسب آموزش برای متولیان دیگر یا و والدین معلمان،
کنند می هدایت و آغاز خود را هایکوشش شخصاَ و مهارت،

(Zimmerman, 1990(سیف .)5911 ،) راهبردهای
و  شناختی اصطالح راهبردهای دو با را مطالعه و یادگیری

ماهر  یادگیرندگان راستا این در است.معرفی کرده فراشناختی
پیشرفت  به تا گیرندمی خدمت به را شناختی راهبردهای

 برای نظارت فراشناختی از راهبردهای و یابنددست شناختی
 .(5911)سیف، گیرندوکنترل پیشرفت یادگیری بهره می

خدمات  و پژوهش آموزش، در دانشگاه، یک مأموریت
 ارتباط تنگاتنگی در مأموریت شود. اینمی خالصه اجتماعی

طریق  دانش از کسب طورکلی،به است. دانش ویژگی با سه
وسیله  به آن اجرای و آموزش راه از آن اشاعه پژوهش،

 از برگرفته بازخوردهای پذیرد.می صورت خدمات اجتماعی
ای برای افزایش بهبود ویژه اطالعات توانددانشجویان می

 .ددهقرار اختیار مدرسان کیفیت عملكرد و اثربخشی خود در
 به را خود ضعف نقاط از دریافت بازخوردها، پس مدرسان

                                                 
1. Meyer and ONeill 

2. Zimmerman and Pouns 

3. Weinstein 
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 افزایش را خود نموده و اثربخشی عملكرد برطرف تدریج
 دهندهنشان و ماهیتی ارزشمند دارد فرآیند این دهند.می

 به باید دو هر است و و مدرسان دانشجویان نزدیک همكاری
 کیفیت آموزش بهبود محرکی برای و تعامل مثابه به آن

 (.5911بنگرند)زمانی، 

درس  کالس در علمی هیأت اثربخشی تدریس اعضای
چالش  در به توانایی دانشجو، به شامل احترام مختلفی ابعاد

درس،  ها، سازماندهیآن ذهن تحریک و دانشجویان کشیدن
نحو مناسب را  به ارائه مطالب و سخنرانی هایمهارت

 و 5برایتمن (.5915فراهانی:  بزغانی) دربرمی گیرد
 ارائه درس، کالس سازماندهی ( معتقدند5001همكاران)

 در انصاف تعامل، ارائه تكالیف، رعایت مطالب، مناسب
عات ضومو از جمله موفقیت دانشجویان، احساس و امتحان
و  آموزش اثربخشی در برای مورد عنایت قرار گرفتن ضروری
 مكیچی ویلبرت(. Brightman, 2005)است ارزیابی

 از مؤثر آموزش، ارزیابی در کند( توصیه می5005)
 و یادگیری مشارکتی پرسش، هایو روش بحث دانشجویان،
 وی قرار گیرد. مدّنظر همكاران از سوی ارزیابی راهبردهای

 بهبود انگیزش در همچنین فوق موضوعات تاس معتقد
 معتقد است (5331(. هریس)Charlotte, 2008مؤثرند )
دارد و  بستگی های آموزشیستاده و اهداف به مؤثر آموزش
های سبک ها، رفتارها،مهارت علمی، هایصالحیت نیازمند

تر است. برای روشن تفكر و پژوهش ای،حرفه رشد آموزشی،
ش حاضر با هدف بررسی تأثیر تدریس هشدن موضوع در پژو

پرورش با الگوی مدیریت آموزش، بر درس فلسفه آموزش و 
نشجویان ترم دوم کارشناسی مدیریت یادگیری اثربخش دا

طباطبائی، ابتدا تعریفی از الگوی آموزشی دانشگاه عالمه 
س الگوی مدیریت آموزش معرفی و در تدریس ارائه شده، سپ

است یادگیری اثربخش انجام گرفته فنهایت مروری بر تعاری
ر استفاده از الگوی مدیریت آموزش تا زمینه برای بررسی تأثی

 ,Kidd and Songبر یادگیری اثربخش فراهم گردد)
2008  .) 
 

 الگوی تدریس
های مناسب تعامل اصلی تدریس، ترتیب محیط هسته 

آموزان است. الگوی تدریس را یادگیری دانش فرایند و نحوه
توان معرفی نمود. از جمله اینكه: با تعاریف متعددی می

بین عناصر مهم الگوی  تدریس، چهارچوب معین پیش

                                                 
1. Brightman 

گر تدریس در پیكره آن است؛ و یا الگوی تدریس توصیف
-محیط یادگیری است. در چارچوب آن تحلیل محتوا، طرح

ریزی و تدوین برنامه تحصیلی، آموزشی و درسی تا 
هی دوباره محتوای کتاب، تمرینات، دبازاندیشی و شكل

های یادگیری به کمک رایانه ای، برنامههای چندرسانهبرنامه
 گیرد. و باالخره ارزشیابی جای می

 ممكن تدریس از هدف کند کهمی ( اشاره5009)5هنسون
 تدریس از آنجا که مقوله. است فراگیر برای یادگیری ساختن

الزم است  ،است آموزشینظام  کارکرد تریناصلی و ترینفنی
تربیتی، به عنوان  و روانشناسان تربیتی علوم که متخصصان

این فنون از مهارت قابل توجهی اندرکاران طراحی دست
پذیری ای آن مسئولیتخوردار بوده و مدرسان در اجربر

 (.Brightman, 2005)دهندنشانبیشتری 
 

 آموزشی مدیریت الگوی
 پرورش و آموزش یسنت الگوهای اغلب مشترک ویژگی

 آموز،دانش با معلم یكسویه ارتباط محوری،معلم یعنی رسمی
 شاگردان، انفعال درسی، هایکتاب محتوای بر معلم تأکید
 مذاکره، برای شاگردان بین ارتباطی هایکانال ایجاد از غفلت

 از ارزشیابی و درسی مطالب فهم در مناظره و مفاهمه مباحثه،
 فرصت شاگردان به سنتی پرورش و آموزش در. آنها است

 کمتر خالقیت و فردی استعدادهای از استفاده و درونی ارتباط
 باید ،«آموزش مدیریت الگوی» مراحل در است. شده داده

 از استفاده شاگرد، توسط شاگرد شناخت ارتباط، این فرصت
 یک تبیین برای مرتبط مطالب خلق و یادگیری برای زمینه
 تفكر منطقی، تفكر تدبری، تفكر ایهمهارت علمی، پدیده

 مشكالت حل برای عقلی هایمهارت و علمی تفكر انتقادی،
 حل برای اهم حلراه و جانشین هایراه خلق و یافتن و

 . قرار گیرد مورد توجه مسائل
های اخیر، یكی از الگوهای معروف مورد اقبال سال

، الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک است. در این الگو
 شود:چهار سطح برای ارزشیابی آموزش پیشنهاد می

کنندگان را ـ سطح نخست، واکنش: که احساس شرکت
ها به . این پیمایشکندگیری میدر مورد برنامه آموزشی اندازه

کنندگان نسبت به آموزش، دنبال دریافت نظرات شرکت
برنامه درسی، تكالیف، مواد و تجهیزات آموزشی، کالس یا 

های آموزشی و موارد این چنینی محتوای دوره وسایل،
 هستند؛

                                                 
2. Henson 
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ـ سطح دوم، یادگیری: شامل سنجش میزان فراگیری 
شده توسط فراگیران ق آموختهها و حقایها، تكنیکمهارت

 است. از راه مقایسه پیشین، ضمن و بعد از شرکت در دوره
 برد؛توان به میزان و کیفیت یادگیری پیآموزشی می

تار: در برگیرنده چگونگی و میزان رف ـ سطح سوم،
های کنندگان در اثر شرکت در دورهتغییرات در رفتار شرکت

تار را با ادامه ارزیابی در محیط توان رفآموزشی است. می
ح واقعی کار بیشتر بررسی نمود. این سطح نسبت به سطو

کنندگان زیرا اوالَ، شرکت برانگیز است پیشین بسیار چالش
، و ثانیاَ به دست آورند ی را برای تغییر در رفتار خودفرصت باید
 بینی نمود.رفتار را به صورت واقعی پیش توان زمان تغییرنمی

 اهدافیدهنده میزان تحقق ـ سطح چهارم، نتایج: نشان 
سازمان آموزشی در ارتباط هستند.  طور مستقیم بااست که به

والَ  نیازمند مگیری این سطح بسیار مشكل بوده و معاندازه
ها، افزایش کاریها، دوبارهزینهبررسی نتایجی مانند کاهش ه

 (.Patrick, 1998کیفیت تولیدات، سود و فروش است)
رک اجرای ارزیابی در هر چهار سطح های مشتشناسایی گام 

ارزیابی نیاز دارد، نقش مهمی در  و نیز تعیین سطحی که به
 د.کنبهبود عملكرد تیم پژوهش ایفا می

 

 شناسی روش
 لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش ازاین 

 .استانجام گرفته پیمایشی توصیفی بـه شـیوهنیمه آزمایشی 
 از روش پیمایش عملكـرد سنجش واکنش، یادگیری و برای

 اسـتفاده نمرات دروس دانشجویان های متعدد وپرسشنامه
ت آموزشی رشته مدیریدانشجویان  کلیهجامعه آماری  ه.شد

نفر از دانشجویان  10،لسطح اوّ . بـرای سـنجشبودند
درحال گذراندن درس فلسفه آموزش و مدیریت آموزشی 

دفی، انتخاب شدند)گروه آزمایش که پرورش، به شیوه تصا

 م ودوّ بـرای سـنجش سـطح .دیدند(تحت الگو آموزش می
 منفر از دانشجویان تر 10( ارزشیابی یادگیری و رفتار)مسوّ

اندن این واحد درسی)با روش معمول قبل با سابقه گذر
های مختلف ی پراکنده از بین کالسصورت تصادفتدریس( به

 سنجش میزان بـرایانتخاب استفاده شدند)گروه گواه(. 
 ارزشیابی شامل ایاز پرسشنامه دورهاین سه اثربخشی 

 ریزی و نظـم، اسـتاد، محتـوا، زمـان و مكـان،)برنامه
نمرات  استفاده شده و (...کنندگان، خدمات وریان، شرکتمج

 مالک واقع شد. یادگیری برای تعیین میزان دانشجویان
 مؤثر واقـع شـدن روش منظور کنترل و اطمینان از مفید وبه

به وسیله روایی و پایایی پرسشنامه  آوری اطالعـات،جمـع
ن بدیمورد بررسی قـرار گرفـت. تحلیل عاملی اکتشافی 

در بین دانشجویان توزیع گردید و  پرسشنامه 90منظور، ابتدا 
تحلیل، سؤاالت با بار عاملی کمتر آوری و انجام پس از جمع

پایایی پرسشنامه با استفاده  ،. همچنینحذف گردیدند 1/0از 
آلفای کرونباخ محاسبه شد. میزان  ضریبآزمون از پیش

 از اطمینان ازبود و پس  15/0ضریب آلفای کرونباخ برابر 
 و هیتجز یبراگردید. نسبت به توزیع آن اقدام  ،ابزار یپایای
انحراف  ن،یانگی)م یفیهای آمار توصاز شاخص هاداده لیتحل

 (مستقل و تحلیل رگرسیونی T) یو آمار استنباط معیار(
 استفاده شد.

 

 های پژوهشیافته

کرک  اثربخشی الگوی بر اساس پژوهش هایسؤال
رفتار  و یادگیری واکنش)رضایت(، سطح سه رد پاتریک،

 )عملكرد( تدوین یافتند.
 

 سطح واکنش)رضایت دانشجویان از استادان(:

 

 میانگین و انحراف معیار وضعیت استادان از نظر دانشجویان دو گروه گواه و آزمایش. 9جدول 

 هامؤلفه
 گروه آزمایش گروه گواه

 تعداد
انحراف  (42میانگین )از  انحراف معیار (42میانگین )از 

های صالحیت معیار

 تخصصی

11/51 11/1 1/57 35/7 10 

های صالحیت

 رفتاری

19/51 55/1 71/51 10/1 10 

های صالحیت

 عمومی

91/51 31/1 1/57 19/7 10 

 میانگین 
 

77/51 - 57.55   

  
مندی دانشجویان از اساتید را (، میزان رضایت5جدول شماره)
های رفتاری حیتهای تخصصی، صالصالحیتدر سه زمینه 

هد. در هر سه زمینه، میزان رضایت دو عمومی نشان می
  گروه آزمایش از گروه گواه بیشتر است. بنابراین،
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دریس درس فلسفه آموزش و پرورش با رسد که تنظرمیبه
بر  و معناداری تأثیر مثبتالگوی مدیریت آموزش 

است. برای زشی داشتهمندی دانشجویان مدیریت آمورضایت
است. بدین شدهمستقل استفاده tبررسی این فرضیه از آزمون 

های این آزمون از جمله نرمال بودن فرضمنظور، ابتدا پیش
ها مورد بررسی قرارگرفته و توزیع نمرات و همگونی واریانس

 شود:به شرح زیر گزارش میمستقل   tخروجی آزمون 

 

 تقلمس Tآزمون  نتیجه .4جدول

 
با سطح معناداری  191/1برابر  t(، مقدار 5در جدول شماره)

است، 0.01آمده و چون سطح معناداری کمتر از صفر به دست
دو گروه گواه و  هایتوان نتیجه گرفت که بین میانگینمی

عبارت آزمایش از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد. به
دیگر، تدریس درس فلسفه آموزش و پرورش با الگوی 

مندی دانشجویان، تفاوت مدیریت آموزش در سطح رضایت
به اینكه  توجه است. بامعناداری بین دو گروه ایجاد کرده

گروه آزمایش  مندی دانشجویان درمقدار میانگین رضایت

مندی دانشجویان در گروه (، از میانگین رضایت57.55)
گرفت که توان چنین نتیجه( بیشتر است. می51.77گواه)

تدریس درس فلسفه آموزش و پرورش با الگوی مدیریت 
مندی بر سطح رضایت مثبت و معناداریتأثیر آموزش 

 است.دانشجویان  مدیریت آموزشی داشته
 

 های آموزش(:یابی شاخصسطح یادگیری)ارز

 
 های آموزش از نظر دانشجویان در گروه گواه و آزمایشمیانگین و انحراف معیار ارزیابی شاخص .3جدول 

 مؤلفه
 گروه آزمایش گروه گواه

 تعداد
 انحراف معیار (42میانگین)از  انحراف معیار (42میانگین )از 

 10 71/1 71/59 17/1 17/55 مکان آموزش

 10 30/7 17/51 05/1 91/55 آموزشمجریان 

 10 10/1 51/51 19/1 01/55 محتوا

 10 31/7 17/59 55/1 13/50 زمان

 10 11/1 13/51 11/1 50/55 استادان

 10 11/7 11/59 77/1 55/50 خدمات رفاهی

 - - 51.51 - 11/55 میانگین

 
(، ارزیابی دانشجویان دو گروه گواه و آزمایش 9جدول شماره)
دهد. در تمام خرده های آموزش نشان میرا از شاخص

ها)مكان آموزش، مجریان آموزش، محتوا، زمان، مقیاس
استادان و خدمات رفاهی( میانگین ارزیابی گروه آزمایش از 

ظر بنابراین، به ن میانگین ارزیابی گروه گواه باالتر است.
درس فلسفه آموزش و پرورش با الگوی  رسد آموزشمی

بر یادگیری  و معناداری تأثیر مثبتمدیریت آموزش 
دانشجویان مدیریت آموزشی دارد. برای بررسی این فرضیه از 

است. پس از بررسی مستقل استفاده شده tآزمون 
های این آزمون، از جمله نرمال بودن توزیع نمرات فرضپیش

 ها نتایج آزمون به شرح زیر است:اریانسو همگونی و

 مستقل Tآزمون  نتیجه. 2جدول 

 

 اختالف میانگین Sig درجه آزادی t Dfآماره  متغیر

 11/5 0.000 71 191/1 مندی دانشجویان از استادانرضایت

 اختالف میانگین Sig درجه آزادی t Dfآماره  متغیر

 17/5 091/0 71 151/5 یادگیری دانشجویان
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 5.151برابر  tدهد که مقدار (، نشان می1تایج جدول شماره)ن
ا که سطح است و از آنج 0.091دارای سطح معناداری 

توان نتیجه گرفت که بین است، می 0.01معناداری کمتر از 
های دو گروه گواه و آزمایش از لحاظ آماری تفاوت میانگین

عبارت دیگر، تدریس درس فلسفه معناداری وجود دارد. به
آموزش و پرورش با الگوی مدیریت آموزش در سطح 

ایجاد یادگیری دانشجویان، تفاوت معناداری بین دو گروه 
کرده است و با توجه به اینكه مقدار میانگین سطح یادگیری 

( از میانگین سطح 51.51دانشجویان در گروه آزمایش)
( بیشتر است، 55.11یادگیری دانشجویان در گروه گواه)

توان چنین نتیجه گرفت که تدریس درس فلسفه بنابراین، می
و مثبت تأثیر آموزش و پرورش با الگوی مدیریت آموزش 

بر سطح یادگیری دانشجویان مدیریت آموزشی  معناداری
 است.داشته

 :)سطح عملکرد)نمرات دانشجویان 

 

 میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان در گروه گواه و آزمایش .5جدول 

 مؤلفه
 گروه آزمایش گروه گواه

 تعداد
 انحراف معیار (42میانگین )از  انحراف معیار (42میانگین)از 

 10 1/9 31/57 11/9 51/51 دروس تخصصی

 10 51/9 59/51 11/5 05/57 دروس عمومی

 - - 51.01 - 11/51 میانگین 

 

های مستقل، نرمال و همگون فرضبا برقرار بودن پیش
مستقل برای بررسی tتوان از آزمون ها میواریانسبودن 

 واه و آزمایشنمرات دو گروه گ ت بین میانگینمعناداری تفاو
 است.(، آمده1این بررسی در جدول شماره) کرد. نتیجهاستفاده

 

 مستقل Tنتیجه آزمون  .4جدول 

 
برابر  tدهد مقدار (، نشان می1نتایج جدول شماره)

دارد و از آنجا که سطح  (0.011(، سطح معناداری )9.559)
-توان گفت بین میانگین( است، می0.01معناداری کمتر از )

های دو گروه گواه و آزمایش از لحاظ آماری تفاوت معناداری 
دیگر، تدریس درس فلسفه آموزش و عبارتوجود دارد. به

پرورش با الگوی مدیریت آموزش در سطح عملكرد آموزشی 
است. از بین دو گروه ایجاد کردهدانشجویان، تفاوت معناداری 

آنجا که مقدار میانگین عملكرد آموزشی دانشجویان در گروه 
( از میانگین عملكرد آموزشی دانشجویان در 51.01آزمایش)

( بیشتر است. بنابراین، تدریس درس فلسفه 51.11گروه گواه)
مثبت و تأثیر آموزش و پرورش با الگوی مدیریت آموزش 

عملكرد آموزشی دانشجویان  مدیریت بر سطح  معناداری
 است.آموزشی داشته

 

 های مؤثر بر یادگیری اثربخش دانشجویان و ضریب تعیینبررسی خرده مقیاس .7 جدول
R 2R Adj ریمتغ

2R 

 911/0 979/0 155/0 های تخصصی استادانصالحیت

 110/0 111/0 173/0 محتوای آموزشی

 113/0 175/0 117/0 خدمات رفاهی

 111/0 105/0 701/0 ن آموزشمکا

 
دهد که چهار مبتنی بر الگوی مدیریت آموزش را نشان می  (، عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی یادگیری7جدول شماره)

 

 اختالف میانگین Sig درجه آزادی t Dfآماره  متغیر

 1/5 011/0 71 559/9 نمرات دانشجویان
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های تخصصی، محتوای آموزشی، خرده مقیاس صالحیت
اند. مكان خدمات رفاهی و مكان آموزش در مدل باقی مانده

 واریانس مربوط به یادگیری( درصد از 5/10آموزش حدود)
اثربخش را از دیدگاه دانشجویان مدیریت آموزشی تبیین 

(، متغیر 1نماید. همچنین طبق نتایج جدول شماره)می

( دارای 115/0های تخصصی اساتید، با مقدار بتای)صالحیت
بیشترین تأثیرگذاری بر یادگیری اثربخش دانشجویان است. 

اهی و مكان آموزشی متغیر محتوای آموزشی، خدمات رف
 های بعدی هستند.دارای اولویت

 
 یادگیری اثربخش دانشجویان در تأثیرگذاری رهایمتغ تأثیر مقدار .8 جدول

 B Beta t Sig مستقلی ها ریمتغ

 00/0 30/3 - 011/17 ضریب ثابت

 00/0 50/7 115/0 115/0 های تخصصی اساتیدصالحیت

 00/0 15/9 595/0 195/0 محتوای آموزشی

 005/0 55/9 501/0 111/0 خدمات رفاهی

 007/0 71/5 531/0 975/0 مکان آموزش

 

 گیریبحث و نتیجه
اثربخشی تدریس درس فلسفه آموزش و در این پژوهش، 

 پرورش بر اساس الگوی مدیریت آموزشی، با توجه به الگوی
 و یادگیری، واکنش)رضایت(، سطح سه در کرک پاتریک

ی شد. براساس نتایج پژوهش، میزان رفتار)عملكرد( بررس
( و 77/51ز اساتید در گروه گواه )مندی دانشجویان ارضایت

بین  ،در نتیجه( بدست آمد. 55/57در گروه آزمایش )
اه و آزمایش تفاوت معناداری وجود های دو گروه گومیانگین

ات گروه آزمایش بیش از گروه گواه داشته و میانگین نمر
زش درس فلسفه آموزش و پرورش با است. بنابراین، آمو

 سطح بر ی رامثبت معنادار و تأثیرالگوی مدیریت آموزش، 
یت دانشجویان مدیریت آموزشی نشان رضا یا واکنش

ت دیگر، تدریس درس فلسفه آموزش و عباردهد. به می
ت آموزش در گروه آزمایش در زمینه پرورش با الگوی مدیری

، تفاوت معناداری در میزان مندی دانشجویان از اساتیدرضایت
 است.یادگیری اثربخش دو گروه ایجاد کرده

 

های ارزیابی سطح یادگیری دانشجویان از شاخص

( 51/51( و در گروه آزمایشی )11/55آموزش در گروه گواه )

آموزش درس فلسفه آموزش و پرورش  ،در نتیجهبوده است. 

ر اثربخشی ب یمثبت معنادار و تأثیربا الگوی مدیریت آموزش 

است.  یادگیری در دانشجویان مدیریت آموزشی داشته

بنابراین، تدریس درس فلسفه آموزش و پرورش با الگوی 

مدیریت آموزشی در گروه آزمایش در زمینه ارزیابی یادگیری، 

تفاوت معناداری در میزان یادگیری اثربخش دو گروه ایجاد 

 نموده است. 

رد، میانگین نمرات عملك یا رفتار در نهایت، در سطح
( و در گروه آزمایشی 51/51دانشجویان در گروه گواه )

 عملكرد دانشجویان میانگیناست. بنابراین، ( بوده01/51)
بیش از در نمرات دروس تخصصی و عمومی گروه آزمایش 

آموزش درس فلسفه آموزش و پرورش  است. پس،گروه گواه 
بر اثربخشی  داریو معنا تأثیر مثبتبا الگوی مدیریت آموزش 

یادگیری در بین دانشجویان مدیریت آموزشی در بعد نمرات 
 است.یا عملكرد آموزشی داشته

توان با توجه به نتیجه کلی حاصل از  این پژوهش، می
تدریس درس فلسفه آموزش و پرورش با الگوی گفت که 

مدیریت آموزشی بر یادگیری اثربخش دانشجویان ترم دوم 
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی)ره(  کارشناسی مدیریت
است. این نتیجه از نظر تأثیر الگوی تأثیر مثبتی داشته

لكرد تحصیلی با نتایج پژوهش عباس مدیریت آموزش بر عم
( که 5931( و بهرنگی و همكاران)5931پور و همكاران )
های جدید آموزش بر خالقیت و پیشرفت نشان دادند شیوه

پور یرگذار است، همخوانی دارد)عباستحصیلی دانشجویان تأث
پور، ( و )بهرنگی، عباسیان و ذوقی5931و رحیمی مند، 

آمده با نتایج پژوهش دست(. در همین راستا، نتایج به5931
( که نشان دادند الگوی جدید 5931بهرنگی و همكاران)

آموزان در حل مدیریت آموزش بر پیشرفت درسی دانش
معناداری دارد، همسو  مسائل ریاضی تأثیر بسیار

(. نتایج 5931بهرنگی، عباسیان و زبرجدی، 1است)
آمده از نظر تأثیر الگوی مدیریت آموزش بر میزان دستبه

رضایت و سطح یادگیری با نتایج پژوهش قطبی و 
های کوچک ( که نشان دادند یاددهی در گروه5930همكاران)
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های مندی دانشجویان در حیطهبر افزایش میزان رضایت
حس مشارکت در یادگیری و عالقمندی به مطالعه تأثیرگذار 

 (. 5930است همسو است)قطبی و شیرازی، 
بنابر نتایج به دست آمده و با توجه به اهمیت الگوی 
جدید مدیریت آموزشی در اثربخشی یادگیری پیشنهادات زیر 

 شود:مطرح می
ها از طریق شود مسئوالن دانشگاه( پیشنهاد می5
های علمی، اساتید را با رویكرد اری سمینارها و همایشبرگز

جدید مدیریت آموزشی آشنا نمایند تا بكارگیری این شیوه در 
 تدریس، موجب افزایش اثربخشی یادگیری شود.

کنندگان مواد و متون دروس شود تهیهتوصیه می (5
کارگیری روش جدید مدیریت آموزشی دانشگاهی جهت به
های آموزشی مناسبی را از ها، بستهنشگاهتوسط اساتید در دا

 نظر هدف، محتوا و روش ارزشیابی فراهم آورند.
 

 منابع
 بررسی (.5973سیدحسن ) غالمرضا و حكیمی، احمدی،

 از مدیران ارزشیابی موجود هایمشكالت شیوه و مسائل

 صلنامهفکنندگان.  ارزشیابی و شوندگان ارزشیابی دیدگاه

 .51 شمارش دوره. .ورشپر و آموزش در مدیریت

های آموزشی دوره اثربخشی (.5911مینا ) مهر، امیری
نامه  پایان .پاتریک الگوی دیزل مطابقسایپا شرکت

 .بهشتی شهید دانشگاه ارشد. کارشناسی

اثربخشی  بررسی (.5915مهدی ) فراهانی، بزغانی
جهاد  سازمان خدمتضمن مدت تخصصیکوتاه هایآموزش

در  کنندهکارکنان شرکت نظر از رکزیم استان کشاورزی
کارشناسی  نامهنپایا .5911-5977 هایسال بین هایدوره

 بهشتی. شهید دانشگاه ارشد،
بهرنگی ، محمدرضا؛ عباسیان، عبدالحسین و ذوقی پور، 

(. مستندسازی الگوی مدیریت بر آموزش در 5931) سودابه
س آموزان و سالمت سازمانی کالتحصیلی دانشپیشرفت
پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت -فصلنامه علمیدرس. 
 .5، سال ششم، شمارش آموزشی

(. 5931) آ بهرنگی، م.عباسیان، ح. زبرجدی آشتی،
الگوی مدیریت آموزش ریاضی ،راهبردی موثر بر پیشرفت 

مجله مدیریت بر آموزان پسر دوره متوسطه، درسی دانش
 .5، سال چهارم، شمارش هاآموزش سازمان

آموزش بزرگساالن و آموزش (. 5971ارویس، پیتر )ج
 . ترجمه غالمعلی سرمد. تهران: انتشارات سمت. مداوم

آموزان دانش اثربخشی ارزیابی (.5935الیاس ) درخشان،
شهید  تخصصی علمی آموزش مرکز رسته آگاهی داریدرجه

کارشناسی  نامهپایان .کرک پاتریک الگوی با ناجا چمران
 انتظامی. علوم دانشگاه ارشد،

 هایبرنامه بخشیاثر بررسی (.5911نقی )علی زمانی،

 .انتظامی پلیس دانشكده عملكرد دانشجویان و آموزشی

های دوره اثربخشی ارزیابی (.5911مسعود ) ساعدپناه،
 .تهران شهر مسكن بانک دیدگاه کارکنان از کارکنان آموزش

 دانشگاه یتی.علوم ترب ارشد. دانشكده کارشناسی نامهپایان

 .تهران شهید بهشتی

آموزشی  گروه درونی ارزیابی (.5915عاطفه ) ساعدی،
ارشد،  کارشناسی نامهپایان .اهواز شهید چمران دانشگاه آمار

و  علوم تربیتی دانشكده اهواز. چمران شهید دانشگاه
 روانشناسی.

اثربخشی  و نیازسنجی تعامل (.5911ایرج ) سلطانی،
 .دانش ارکان انتشارات . تهران:دهیادگیرن سازمانه در آموزش

. شناسی پرورشی نویننروا(. 5911) اکبرلیع ،سیف
 نشر دوران.   :تهران

های برنامه بخشی اثر ارزشیابی (.5930گلثومه ) شجاعی،
 .مشهد فردوسی دانشگاه کارکنان ضمن خدمت آموزش

 .فردوسی دانشگاه :ارشد. مشهد کارشناسی امهپایان
اثربخشی  میزان بررسی(. 5917بدالخالق )ع شفایی،

دانش  مدیریتی هایفعالیت ناجا در دافوس هایدوره
مدیریت  ارشد کارشناسی نامهپایان .آموختگان

 حسین)ع(. امام بحران،.دانشگاه
(. تأثیر 5931مند، مریم )عباس پور، عباس و رحیمی

های جدید آموزش بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی شیوه
فصلنامه علمی پژوهشی ابتكار و خالقیت در ن. دانشجویا

 .1دوره چهارم. شمارش علوم انسانی.
(. اجرای هدفمند 5930قطبی، نسترن و شیرازی، ماندانا ) 

های کوچک برای دانشجویان آموزش به شیوه کاردر کارگاه

ای تأثیر آموزش بر سال دوم فیزیوتراپی: ارزیابی مقایسه

له علمی پژوهشی توانبخشی مجمیزان رضایت و یادگیری. 

 نوین. 

 .9دانشگاه علوم پزشكی تهران. دوره پنجم، شمارش 

وری (. رابطه آموزش و بهره5930مظاهری راد، حمید ) 

. پایگاه الكترونیک مقاالت علمی مدیریتنیروی انسانی. 

 بهمن ماه.
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